
Zoog

TonzenT
elke gelijkenis met een tonzentkrantje uit 2002 berust op puur toeval.
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De zonnestralen zijn er, de vakantiestemming kan bijna
uitbreken, de slippers en topjes kunnen uit de kast gehaald

worden, de radio speelt de grote zomerhits, de examens zijn achter de rug, de zon
necrème staat klaar, de festivals en de

ontspanning kunnen volledig beginnen... Het enthousiasme voor de zomer kan los
barsten!

Speciaal voor jou staat er een Jeugd14daagse te wachten.
14 dagen lang is elke dag iets te doen in je jeugdhuis.
14 activiteiten voor en door jongeren van pure klasse en

schitterende kwaliteit.

We verwachten jullie massaal!

Het TonzenT-Team
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Openingsuren
ma tot do; 13-20u
vr & zat: 13-21u
zon & feestd: 13-20u
di: gesloten



Vnj Ö a
ugustu

+ T«op»cau
We starten de J14D met een

spetterende derde editie van
TropicalBal! Op deze fuif dompelen we
jullie onder in een exotisch sfeertje.
Kom proeven van onze kleurrijke cocktails,
leef je uit op de Hawaï-dansvloer of relax
in onze tropische chill-out. Zorgen jullie
alvast voor je party-mood en wij zorgen
voor de rest!

Deuren 21 u.

Happy Hour 22u-23u: pintjes aan 1 euro!

Hula!

Verantwoordelijken: Sophie Nolens & Gregory Oldyck

Voor meer info of om mee te werken stuur mailtje naar:
sophie_nolens@hotmail.com of pinguineke@hotmail.com



Z.at9au9"S^

Kieuwe
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TonzenT wa is dat? Een jeughuis of wa?
In mijn eigen dorp? Da kan ni. Da is toch
ni cool!

Wie zit daar? Wat doen ze daar?

Waarom zitten ze daar? Hoe zitten ze

daar? Wanneer zitten ze daar?

Wat kan ik daar doen?

Zijn ze daar wel sympathiek?
Waarom diene vis?

Heb je het jeugdhuis nog nooit van binnen gezien? Ben je
benieuwd wat zich daar allemaal afspeelt?

Vandaag worden alle 16 jarigen bijzonder in de watten gelegd. We maken jullie
wegwijs in het jeugdhuis. We vertellen er alles over: geven jullie een rondleiding,
leggen de werking uit, geven jullie een tapcursus, vertellen jullie anekdotes en
intriges, leren jullie dj'en Na dit alles kan je zelf in de slag in het jeugdhuis.
We verwelkomen jullie met open armen als nieuwe leden.

Start vanaf 17 uur doorlopend tot 20u. Je vindt ons in de Hutstraat 22. Recht
tegenover de chiro-lokalen en naast het kerkhof in Reist. Einde van de startdag is
voorzien rond 20uur. Wij zorgen voor eten!
Vanaf 20uur is het jeugdhuis gewoon open. Ook dan zijn alle 15 & 16 jarigen zeker
en vast welkom. We zullen jullie ook dan nog wegwijs maken in het reilen en zeilen
van het jeugdhuis.

Verantwoordelijken: Gregory Oldyck, Greet De Prins en
Thomas Molineaux

Voor meer info of om mee te werken stuur mailtje naar:
thomas_mol@yahoo.com, pinguineke@hotmail.com of
g_deprins@hotmail.com
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10 augus^

oa t««!«
Een dag om eer en hulde te brengen. Niet aan de King of Rock'n'Roil, maar aan de
Supreme Emperor for Life of Ai! Music: Johnny Cash.

We hebben film, documentaire, livemuziek en een deejay. En kom zeker je
muzikale kennis testen in onze quiz!

De hele namiddag en avond kan je je rockin' roots maaltijd klaarmaken: bacon,
eggs & beans with coffee on a camp fire.

Bring the legend back: dress in black! (zwart hemd, zwarte broek)

14u film

16u documentaire

18u quiz

20u livemuziek met The Hot and Blue Trio

22u deejays spinning the wax!

Verantwoordelijken:
Thomas Molineaux & Gregory Oidyck

Voor meer info of om mee te werken stuur mailtje naar:
thomas_mol@yahoo.com of pinguineke@hotmail.com



Nli 11 augus^

CoKéOUE AVOKO

Beste Gamers,

Op deze console avond zullen we proberen voor ieder
wat wils in huis te hebben, en alle genre's te
vertegenwoordigen. Ook zal er een MarioKart-
competitie plaatsvinden met een leuke prijs voor de
beste karter! Je mag zelf van alles meenemen.

Laat je gerust gaan en kom in Mario outfit!

Aanvangsuur: 20 uur

Verantwoordelijke: Franky Alliet

Voor meer info of om mee te werken

stuur mailtje naar:
rd_morpheus@hotmail.com



Din 12 a
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MEOiA
Professor Pimpel, rustig sippend aan
een whisky, zat in de
zitkamer met Kolonel van Geelen.

Verwikkeld in een hevige discussie
over welke mosterd Abraham nu

werkelijk gebruikte om zijn zoon in te
smeren alvorens hem te offeren op
het vuur, merkten de twee

malloten niet dat er sinistere zaken

in de maak waren.

Elders in het gebouw bevonden zich nog andere personen.
Dominee Groenwoud, wiens geloof ondermijnd was door het verbod om de jonge
koorknapen te onderwerpen aan een fysiek geschiktheidsonderzoek; Mw. Blaauw
van Draet, de dochter van Mr. Frans Blaauw van Draet, die een baron en tevens
begenadigd bevertemmer was; Rosa Roodhart, ook wel fellatio impressionante
genaamd omwille van haar nogal indrukwekkende keelholte en Mw. De Wit,
drankorgel en teenkaasverzamelaarster extraordinaire.

Terwijl de discussie tussen de twee pre-verbod koorknapen Professor Pimpel en
Kolonel van Geelen verschoven was naar hoeveel haren er nodig zijn om een
exacte replica te maken van een zwangere dolfijn, klonk er een schrille en hoog
verwijfde kreet. Professor Pimpel die het gekerm herkende van menig nachtelijke
exploitaties op internaat waar hij samen met dokter Swart zijn jeugd had
doorgebracht, sprong verschrikt recht en zei zacht...."Swart?". Luttele seconden
later stonden ze alle zes gebogen over het levenloze lichaam van Dr. Swart.
Hun blikken kruisten elkaar angstig, kil maar vooral vragend
Het spel was begonnen MEGA-CLUEDO!

Aanvang: 20u

Verantwoordelijke: Bram Van de Velde

Voor meer info of om mee te werken stuur mailtje naar:
puth83@hotmail.com
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Graffiti is een kunst die niet alleen

is weggelegd voor de allergrootste
tekenaars.

Er zijn namelijk verschillende
manieren om een hippe muur te

creëren.

Al deze mogelijkheden worden in
een workshop gegoten en geven
jullie de mogelijkheid om je eigen
creativiteit op de proef te stellen.

TonzenT stelt zijn muren ter ge

bruik,...profiteer ervan...WANT... remember, illegaal
spuiten is ten strengste verboden!

Wij beginnen met spuiten om 13u!

Verantwoordelijke: Thomas Peeters.

Voor meer info of om mee te werken stuur mailtje naar: thomas_pje@hotmail.com



Don 14 augustug

24ü

Vierentwintig uur lang
worden er films vertoond op
drie verschillende plaatsen!
In de tuin, in de zaal en

boven kan je genieten van
het witte doek. De keuze

van wat je te zien krijgt
hangt van jullie af!
Binnenkort wordt er in

TonzenT een lijst omhoog
gehangen waar iedereen
zijn favoriete film kan
opschrijven.

De vertoningen worden uit deze lijst geselecteerd. Yeah baby, YEAH!
Start; 14u

Verantwoordelijke: Bert De Prins

Voor meer info of om mee te werken stuur mailtje naar: bertdeprins@hotmail.com



vrij isaugu^
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BEGIN ALVAST MAAR TE OEFENEN!

Wiiiy Sommers
The Scene

Sam Gooris

Milk Ine

Holleboer

Gert & Samson

Danny de Munk
Clouseau

Britney Spears
Bob the builden

Bee Gees

Beatles

Zeven anjers, zeven rozen
Blauw

Ik heb de zon zien zakken

Walk on water

Busje komt zo
10 miljoen
Ik voel me zo verdomd alleen

Daar gaat ze
l'm not a girl.not yet a woman
Mambo nr.5

How deep is your love
Let it be

Bart Kaell

Atomic Kitten

Aqua
André Hazes

Alien Ant Farm

Alcazar

Raymond
Peter Rockets

Guus Meeuwis

Marco Borsato

De Marie-Louise

Eternal flame

Barbie girl
Een beetje verliefd
Smooth criminal

Crying at the discoteque
Je veux l'amour

Kom van dat dak af

Het is een nacht

Waarom nou jij

Start Karaoke: 21 u

Het thema wordt nog bekendgemaakt! Alle tips zijn welkom.

Verantwoordelijke: Gregory Oldyck

Voor meer info of om mee te werken stuur mailtje naar:
pinguineke@hotmail.com



Zat 16 augu^

Een spel van vraag & aanbod: de
dranken die veel gedronken worden,
worden duurder, de dranken die iets

minder populair zijn worden goedkoper.
Er zijn dus uitstekende zaken te doen
deze avond!

Het drankbeursspel zal van start gaan
omstreeks 20u.

Verantwoordelijke: Maarten Van de Velde

Voor meer info of om mee te werken stuur mailtje naar: cartman_96@hotmail.com
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Tauckt vak i^ampêkwot
Of je nu van zingen, dansen
houdt, waag je kans op Talent van
Kampenhout!

Op zondag 17 augustus organiseert
jeugdhuis TonzenT het Talent van
Kampenhout.
Dit is een wedstrijd waar jong en oud
zich kan inschrijven om voor een
echte jury zijn talent te tonen.

Zowel muziek, dans, acrobatische

kunsten, stand up comedian, ...
worden aanzien als een talent.

Zolang je het maar live op ons podium kan
komen voorstellen.

Je act mag max. 10 min duren.

ycur

ntSfslf
Als jij door de jury wordt benoemd tot het talent van Kampenhout, win je een bon
van de fnac ter waarde van 100€!!

Graag inschrijven voor 10 augustus door een mail te sturen naar janina.vanden-
hauten@hotmail.com

Start 14u

Verantwoordelijken: Janina Van den Hauten & Eva Tulkens

Voor meer info of om mee te werken stuur mailtje naar:
janina.vandenhauten@hotmail.com of
eefke_tulkens@hotmail.com
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-18 augus^

0^0,16
ZEE.

Ik wil alleen zijn met de zee,
ik wil alleen zijn met het strand,
ik wil mijn ziel wat laten varen,
niet mijn lijf en mijn verstand.
Ik wil gewoon een beetje dromen
rond de dingen die ik voel
en de zee, ik weet het zeker,

dat ze weet wat ik bedoel,

ik wil alleen zijn met de golven,
'k wil alleen zijn met de lucht,
ik wil iuist'ren naar mijn adem, . : •
ik wil luisteren naar mijn zucht,
ik wil iuist'ren naar mijn zwijgen,
daarna zal ik verder gaan
en de zee, ik weet het zeker,
zal mijn zwijgen wei verstaan.
Toon Hermans.

Vertrek naar zee om 9u. De trein wordt doorlonzenl betaald.

Verantwoordelijken: Janina Van den Hauten, Wendy Rubbens & Greet De
Prins

Voor meer info of om mee te werken stuur maiitje naar:
janina.vandenhauten@hotmaii.com, wendyrubbens@hotmail.com of
g_deprins@hotmaii.com
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D\n 19 augu^

SKATEN
Een hele dag en avond vol skategenot aan
ons stulpje. We poten in de voormiddag
een parcours neer waar je de hele dag
naar hartelust op kan freestylen.

We voorzien eerste hulp wanneer je flink in het decor zou
vliegen dus laatje gaan!
Ollies, kickflips, manuals, caspers, ... We name it, you do It!

's Avonds wordt het nog beter, dan organiseren we een competitie waar je met je
style en flow (skate)prijzen kan winnen en je mooiste touren op foto vereeuwigd
ziet.

Om je helemaal in de sfeer te krijgen (en om de oude band met surfen aan te halen)
hebben we livebands en projecties!

Bonus: Als er interesse is doen we zelfs een mini safari: met je skateboard of
longboard rijden we naar fijne heuvels in de buurt (met de auto hel geen paniek)
om daar flink te bergaf te gaan.

Neem zeker een kijkje in TonzenT zelf: binnenkort
hangen we affiches met meer nieuws!

Beginuur freestyle: 10u
Beginuur competitie: 19u

Inschrijven voor de competitie of de safari kan via
een mailtje naarthomas_mol@yahoo.com met je
naam en telefoonnummer. Wij contacteren je dan
met meer info.

Verantwoordelijke: Thomas
Molineaux (de slechtste skater
van Kampenhout)

Voor meer info of om mee te '

werken stuur mailtje naar:
thomas_mol@yahoo.com
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Woe20au9U^

TonzenT staat onderwater!!!

Breng mee op woensdag 20 au
gustus: je zwembroek, duikbrillen,
zwemvliezen, vuile kleren,

je badeend en je vinnen.
Zodat het feest kan beginnen!!!

We vragen jullie hulp om
TonzenT om te bouwen tot een

groot waterpretpark met
sauna, modderbad, en

waterglijbaan!

Wie komt die zwemt!

Kom plonsen vanaf 14u.

Verantwoordelijken: Janina Van den Hauten, Eva Tulkens & Wendy Rubbens

Voor meer info of om mee te werken stuur mailtje naar:
janina.vandenhauten@hotmail.com, eefke_tulkens@hotmail.com of
wendyrubbens@hotmail.com



21 augus^

Waarbij kunnen ze u zoal helpen?
• Huisdieren en hun ongelukjes: hoe

behandel je de vlekken?
• Hoe maak je radiatoren schoon?
• Urinevlekken op matrassen

verwijderen
• Tips voor treuzelaars en uitstellers

Reinigen van het tollet In de juiste volgorde
Als je je wast, begin je met je gezicht, niet met je voeten. Ook voor het toilet moet je
je aan een hygiënische volgorde houden:

1. Spoelbak
2. Deksel: boven-, dan binnenkant

3. Bril: boven-, dan onderkant

4. Rand van het toilet

Deze onderdelen poets je met warm water en allesreiniger. Gooi het water weg in
het toilet, niet in de lavabo. Daarna is het tijd om de binnenkant van het toilet onder
handen te nemen. Voor meer poetstips kan u terecht bij Gregory & Bert.

Wanneer TonzenT blinkt als nooit tevoren worden de kuisvrouwen en mannen

verwend met een heerlijke maaltijd. Veel plezier, een avondmaaltijd en TonzenT dat
proper is, zijn de beloningen voor alle kuismannen en -vrouwen.

Kom allemaal massaal in poetsoutfit en laatje maar
eens goed gaan!
We beginnen te schrobben, te boenen, te dweilen en
te schuren om 13 uur. Alvast bedankt voor het

grenzeloze enthousiasme voor deze fijne klus.

Verantwoordelijken: Gregory
Oldyck & Bert De Prins

Voor meer info of om mee te

werken stuur mailtje naar:
pinguineke@hotmail.com of
bertdeprins@hotmail.com
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Naar goede gewoonte zal er ook
deze keer een stand-up comedian
TonzenT voorzien van het nodige
entertainment. Het is natuurlijk
niet omdat dit ouderavond heet

dat dit alleen voor ouders is,
iedereen is natuurlijk welkom.

Er zal ook Kaas & Wijn (15€ pp)
worden voorzien alsook een

tombola!

Deuren zullen opengaan
omstreeks 20u. De act zal

beginnen rond 21u30.

Niet leden betalen voor de stand-up comedia: 8€. Leden 6€
Kijk op de website voor meer details, www.tonzent.be/j14d

Verantwoordelijke: Maarten Van de Velde

Voor meer info of om mee te werken stuur mailtje naar; cartman_96@hotmail.com



23 augus^

6ATTIE «OVAUe

Na een draaierige thuisrit langs wilde daken,
begint kleine Timmy onverwachts de keuken onder te braken.

Die cocktail van warm bier, sangria en dat broodje saté
was precies geen al te best idee.

Sukkelend belandt hij in zijn draaiend bed,
waarnaast hij in een kortstondig nuchter moment een emmer heeft gezet.

Het vertrouwde einde van een zoveelste zomerse nacht,

die Timmy beter in TonzenT had doorgebracht.

Oog in oog met een druif en een halfverteerd stukje banaan,
raast het door Timmy's hoofd: "Ach was ik maar naar TonzenT gegaan.

Dan had ik mijn tijd nuttiger besteed,
dan heel de fuif die blonde haar tieten uit te checken

en te spouwen op ons ma haar nieuw tafelkleed."

Inschrijven *voor* vrijdag 8 augustus bij
Laurens (Foe).
Max 5 personen per ploeg. Er is één chauffer met auto
per ploeg nodig. De chauffeur krijgt een onkostenver
goeding. De winnende vereniging mag een gratis fuif
geven in TonzenT en krijgt wisselbeker mee naar huls.

Meer informatie komt binnenkort op
www.battleroyale.tk te staan.
Check it out!

Verantwoordelijke: Laurens
Van Dessel

Voor meer info of om mee te werken stuur mailtje
naar: van_dessel_laurens@hotmail.com
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^on 24^

De jaarlijkse voetbal tegen de Chiro
zorgt altijd voor veel spanning want
er is een leuke inzet: een vat stella!

Daarna kan iedereen (voetballers
en niet-voetballers) z'n honger
stillen met een lekkere BBQ.

Inschrijving voor de BBQ is wel
vereist! 15€ pp met 5 drankjes
inbegrepen.

Voetbal zal beginnen rond 15u. De BBQ rond 18u.

Verantwoordelijke: Maarten Vandevelde

Voor meer info of om mee te werken stuur mailtje naar: cartman_96@hotmail.com
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Vrijdag 8 augustus:
Zaterdag 9 augustus:
Zondag 10 augustus:
Maandag 11 augustus:
Dinsdag 12 augustus:

Woensdag 13 augustus:
Donderdag 14 augustus:
Vrijdag 15 augustus:
Zaterdag 16 augustus:
Zondag 17 augustus:
Maandag 18 augustus:
Dinsdag 19 augustus:
Woensdag 20 augustus:
Donderdag 21 augustus:
Vrijdag 22 augustus:

; Zaterdag 23 augustus:
Zondag 24 augustus:

START J-14'Daagse + Tropical Bal
Startdag voor ni^we leden
Johnny Cash-dafg.
Console Avond

Mega Cluedo , ̂
Graffiti

24u film

Karao'fe
Drankbeursspel
Talent Van Kampenhout

Dagje naar Zee
Skaten

Waterinstuif

Kuisinstuif + eten

Ouderavond met stand-up comedian
Nachtspel voor jeugdverenigingen Battle l^oyale
Voetbal + BBQ v

check it out; www.tonzent.be/j14d voor
de laatste uren en updates!!

Praktische Info

JH TonzenT

Hutstraat 22

1910 Kampenhout
www.tonzent.be

Phone: +32486614068

Email: jhtonzent@gmail.com

Normale Openingsuren
Woensdag: 19u-23u
Vrijdag: 19u-01u

Zaterdag: 19u-01u
Zondag: 17u-23u

J14D-openlngsuren
Zie hierboven!

Met dank aan alle redacteurs en fotografen!
Eindredactie: Greet - Lay-out: Thomas M.
Vu: Maarten van de velde (0486/61.40.68)

Niet op de openbare weg gooien.




